
 

 
 POLÍTICA DE COOKIES 

 
 
Una cookie és un arxiu que es descarrega i es guarda en l'equip de l'usuari a l’accedir 
a determinades pàgines web, per emmagatzemar i recuperar informació sobre la 
navegació que es realitza des d'aquest equip. Les cookies són essencials per al 
funcionament d'Internet, aportant avantatges per a la prestació de serveis interactius, 
facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies 
no poden danyar el seu equip, en canvi, si estna activades ens ajuden a identificar i 
resoldre els errors. 
 
CIDET utilitza en aquest lloc web les següents cookies que es detallen a continuació, 
distingint:  
 

• Cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis 
sol·licitats expressament per l'usuari i que poden servir per a una correcta 
navegació o que serveixen per assegurar que el contingut d'una pàgina web es 
carrega eficaçment. En cas de desactivar-se, l'usuari no podrà rebre 
correctament els serveis i continguts establerts. 
 

• Cookies pròpies, són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des 
d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei 
sol·licitat per l'usuari. 
 

• Cookies de tercers, són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des 
d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat 
que tracta les dades obtingudes a través de les cookies. 
 

• Cookies analítiques, per al seguiment i recopilació de dades estadístiques de 
l'activitat, amb el propòsit de garantir el millor servei a l'usuari. 
 

• Cookies publicitàries, per a la gestió dels espais publicitaris sobre la base de 
criteris com la freqüència en què es mostren els anuncis. 
 

• Cookies de sessió, estan dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades 
mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. 

 
 
COOKIES UTILITZADES EN AQUEST LLOC WEB 
 
Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers: 

• Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques 
sobre el tràfic i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està 
consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici 
de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant directament amb 
Google. 

• Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè 
vostè pugui punxar en botons del tipus M'agrada o Compartir. 

 
 
GESTIÓ DE COOKIES: 
 
Com a garantia complementària a la informació proporcionada anteriorment, l'usuari 
pot en qualsevol moment revocar el funcionament de les cookies d'aquest lloc web 
mitjançant: La configuració del navegador: 

• Chrome, des de 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
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• Explorer, des de http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9  
• Firefox, des de http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-

que-los-sitios-we  
• Safari, des de http://support.apple.com/kb/ph5042  

 
CIDET no es fa responsable del contingut i veracitat de les polítiques de privadesa 
dels tercers incloses en aquesta política de cookies. 
Per a qualsevol consulta sobre aquesta Política de cookies pot dirigir-se a 
cidet@cidet.com  
 
 
ACCEPTACIÓ DE COOKIES 
 

Si vostè continua la seva navegació un cop informat sobre la Política de Cookies, 
entendrem que accepta la utilització de les cookies per part de la web i aplicacions. No 
obstant això, si vostè vol, pot canviar la configuració de cookies en qualsevol moment, 
configurant el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o perquè el 
navegador l’avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie.  
L’informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és 
possible que certs serveis no estiguin disponibles o que no pugui accedir a determinats 
serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que les nostres webs i aplicacions li 
ofereixen. 
L'empresa CIDET li agraeix que consenti l'acceptació de cookies, això ens ajuda a 
obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de les 
nostres pàgines web i aplicacions per adaptar-les a les seves preferències. 
Si vostè consent la utilització de cookies, continua navegant o fa clic en algun link 
s'entendrà que vostè ha consentit la nostra política de cookies i per tant, la instal·lació 
de les mateixes en el seu equip o dispositiu. 
 
NOTES ADDICIONALS 
 
 

• Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del 
contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguin tenir els 
tercers esmentats en aquesta política de cookies. 

 

• Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i 
des d'aquest lloc ha d'efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les 
mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la 
correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats 
navegadors. 
 

• En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi 
la seva decisió de no acceptació de les mateixes. 

 
 
 

 

• En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema 
les cookies en servidors situats a Estats Units i es compromet a no compartir-
les amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al 
funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google 
no guarda la seva adreça IP. Google Inc. és una companyia adherida a l'Acord 
de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades 
amb un nivell de protecció aocrd a la normativa europea.  
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• Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti a 

comunicar-se amb nosaltres a través del correu cidet@cidet.com. 
 
  

SI DESACTIVA LES COOKIES 
 

Perquè entengui l'abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem alguns 
exemples: 
 

• No podrà compartir continguts d'aquesta web al Facebook, Twitter o qualsevol 
altra xarxa social. 
 

• El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, 
com sol ocórrer en les botigues online. 
 

• No podrà accedir a l'àrea personal d'aquesta web, com per exemple “El meu 
compte”, o “El meu perfil” o “Les meves comandes”. 
 

• Botigues online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser 
telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d'ella. 
 

• No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com ara la 
franja horària, la divisa o l’idioma. 
 

• El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, la 
qual cosa dificultarà que la web sigui competitiva. 
 

• No podrà escriure al blog, ni podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o 
puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una 
aplicació automatitzada que publica spam. 
 

• No es podrà mostrar publicitat sectorizada, la qual cosa reduirà els ingressos 
publicitaris de la web. 
 

• Totes les xarxes socials usen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap 
xarxa social. 

 
 


